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Betreft: Verzoekschrift 1144/2011, ingediend door Eugenio Oria (Spaanse 
nationaliteit), over zijn verzoek om toepassing van bijlage V bij 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant heeft een Franse specialistische opleiding in preventieve geneeskunde en 
volksgezondheid gevolgd, die in Spanje wordt erkend. In Frankrijk is rekwestrant daarnaast 
gepromoveerd op menselijke voeding en hij werkt nu als coassistent in de kliniek voor 
diëtetiek en voedingsleer in het ziekenhuis in de Spaanse stad Navarra. Rekwestrant wijst 
erop dat voedingsgeneeskunde in andere lidstaten van de EU kan worden uitgeoefend door 
artsen die hun specialistische opleiding (bijvoorbeeld pediatrie, geriatrie, inwendige 
geneeskunde, endocrinologie enz.) hebben aangevuld met cursussen die worden 
georganiseerd door ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), terwijl 
in Spanje daarentegen alleen artsen die gespecialiseerd zijn in endocrinologie toegang hebben 
tot uitoefening van dit specialisme. Rekwestrant benadrukt dat dit te wijten is aan de 
formulering in bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, waarin de benaming "Endocrinologie" in 
het Spaans "Endocrinología y nutrición" wordt genoemd, terwijl het woord "voeding" 
(nutrición) niet wordt gebruikt in de benamingen van de overige landen. Rekwestrant verzoekt 
derhalve het Europees Parlement om bijlage V zodanig aan te passen dat de Spaanse 
benaming ook uitsluitend naar endocrinologie verwijst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Onder het systeem van onderlinge erkenning van beroepskwalificaties, zoals vastgesteld in 
Richtlijn 2005/36/EG, zijn de lidstaten bevoegd voor de organisatie van de medische 
specialistenopleidingen.

In de richtlijn wordt enkel de minimumopleidingsduur voor elke specialisatie bepaald. In het 
geval van endocrinologie is dit 3 jaar. Bovendien moeten lidstaten overeenkomstig artikel 21, 
lid 7, van Richtlijn 2005/36/EG de Commissie in kennis stellen van hun nationale 
specialistenopleidingen. Deze medische specialismen worden vervolgens opgenomen in 
bijlage V, punt 5.1.3, bij Richtlijn 2005/36/EG en behoren dan tot het in de richtlijn bepaalde 
stelsel van automatische erkenning van specialistische opleidingstitels, voor zover het 
specialisme zowel in de lidstaat van oorsprong als in de ontvangende lidstaat bestaat.

Als een lidstaat besluit een medisch specialisme af te schaffen of te wijzigen, moet een datum 
worden vastgelegd met ingang waarvan het bewuste specialistische diploma niet meer wordt 
uitgereikt. Tot die datum moet de lidstaat in kwestie dezelfde "verworven" rechten erkennen 
en toekennen aan de specialisten die van een andere lidstaat komen als aan de eigen 
specialisten worden toegekend.

De Spaanse opleiding tot specialist in "endocrinología y nutrición" voldoet aan de 
minimumduurcriteria van Richtlijn 2005/36/EG en als Spanje niet beslist om deze specialiteit 
af te schaffen of te wijzigen vanaf een bepaalde datum en de Commissie hiervan in kennis te 
stellen, moet de titel in bijlage V, punt 5.1.3, bij Richtlijn 2005/36/EG blijven staan.

De Commissie heeft niet de bevoegdheid om de titel van een medische specialistenopleiding 
te wijzigen zonder kennisgeving van de lidstaat in kwestie (en om hiervan in 
overeenstemming met artikel 21, lid 7, van Richtlijn 2005/36/EG passende mededeling in het 
Publicatieblad van de Europese Unie te doen), noch om de inhoud van een 
specialistenopleiding te wijzigen.

Conclusie

Bijlage V, punt 5.1.3, van Richtlijn 2005/36/EG is niet onjuist voor wat de Spaanse medische 
opleiding tot specialist in endocrinologie betreft en kan enkel worden gewijzigd op 
uitdrukkelijk verzoek van Spanje.


